
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
Kære medlemmer, 
 
Hermed foreligger formandens beretning for arbejdsåret 2018-2019 som optakt til og til 
afstemning på generalforsamlingen den 14. november 2019 på BLU Radisson, Odense. 
 
Vi glæder os til at se jer alle  
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Året der gik … og lidt om det kommende … 
1. DET POLITISKE ARBEJDE 
Den politiske virkelighed siden sidste årsmøde har i Danmark været præget af to kendsgerninger: 

1) En ny socialdemokratisk regering og et ny-sammensat Folketing = nye ministre, nye 
udvalgsmedlemmer og dermed nye (og gamle) samarbejdspartnere for os 

2) Vi er lige midt i en kommunalvalgsperiode (2017-2021) 
 
Efter det, de fleste sikkert ville kalde for en lang valgkamp, blev konsekvensen af folketingsvalget i 
2019, at Socialdemokraterne dannede en mindretalsregering – med parlamentarisk støtte fra de 
radikale, SF og Enhedslisten, mens oppositionen fik tilføjet et nyt parti, De nye borgerlige som 
supplement til Venstre, DF, de konservative og Liberal Alliance og Alternativet. 
Som det er sædvane for os som interesseorganisation betyder det, at vi skal vedligeholde de gamle og 
opdyrke nye medlemmer af vores netværk. 
Selv om det er et on-going job at vitaminisere vores netværk, så er tiden efter et Folketingsvalg særlig 
opmærksomhedskrævende for os. Dels fordi der er nye folk på posterne, dels – som i konsekvens heraf 
– kan tidligere nære samarbejdspartnere være uden politisk indflydelse. Hvorfor vi skal ny-positionere 
vores tilstedeværelse for at kunne leve op til vores ambition om at få mulighed for at påvirke al 
lovgivning, der vedrører udsatte børn og ungeområdet.  
Vores erfaring er, at det er vigtigt at blive inddraget i lovgivningsarbejdet INDEN  det kommer til 1-2-3 
behandling i Folketinget. Og at have kontakt OGSÅ til embedsværket i ministerierne. 
 
For at være på forkant med udviklingen og som et bidrag til kvalificering af vilkårene for udsatte børn 
og unge i DK formulerede vi 16 punkter, som vi i al respekt for dialogen mener kan være relevante og 
fremadrettede nedslagspunkter for alle Folketingets partier at drøfte – meget gerne med os og andre 
aktører på området: 
 
Vi skrev derfor et åbent brev til medlemmer af det nye Folketing – også uddelt som 4-deltpostkort på 
Folkemødet i år – med henblik på at fastholde faglighed, menneskelighed og ordentlighed i rammer og 
indhold i de tilbud, der skal arbejde med de mest udsatte børn og unge: 
 
KÆRE FOLKETINGSPOLITIKERE,  
Forslag til FÆLLES - jer & os - arbejdspunkter for den næste folketingssamling 
 

1. udvikle løsninger, der kan stoppe stigningen i og reducere antallet af fattige børn i DK 
2. stoppe/reducere antallet af sammenbrud i plejefamilier 
3. gøre noget ved den kendsgerning, at andelen af børn, der har fået en diagnose som 

depression, angst, autisme og ADHD fra børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire 
til ni procent. (fra 2010 til 2017) 

4. skabe forståelse for vigtigheden af, at psykisk syge børn og unge kan slippe helt af med en 
diagnose, når den ikke er relevant længere  

5. udvikle alternativer til indsatstrappen – f ex til en flytbar rulletrappe, hvor rettidighed, 
fleksibilitet, smidighed, koordination, inddragelse, viden om overgangene i børn og unges liv 
og høj faglighed skal være omdrejningspunktet for indsatserne 

6. skabe opmærksomhed på, at mindsteindgrebsprincippet ikke skal bruges, når mere 
indgribende foranstaltninger vil være bedre for barnet og dets familie 

7. minde kommunerne om den fælles-forpligtelse det er, at vi undgår fejlene i B&U–sagerne 
8. problematisere og arbejde for - ift vores område - at indskrænke den kommunale 

selvbestemmelsesret. Indsatserne for udsatte børn og unge er alt for forskellige fra kommune 
til kommune 

9. muliggøre at arbejde langsigtet – og at bruge pengene på udsatte børn og unge-området klogt, 
effektivt og tænkt som investering 

10. finde samarbejdsmodeller med en statslig drift og finansiering af indsatserne til de mest 
udsatte børn og unge – i samarbejde med offentlige og selvejende aktører 
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11. udvikle form og indhold i en ordning, hvor alle anbragte børn og unge – når de bliver 18 år – 
automatisk får et efterværnsbevis, og at sidste anbringelsessted skal stå for efterværnet – med 
mindre væsentlige forhold – herunder hvis den unge foretrækker en anden model - taler imod. 

12. hjælpe kommunerne med at undgå at nedlægge indsatser, der virker og som det tager lang tid 
at bygge op igen  

13. stimulere, udvikle … og siden vitaminisere kommuners lyst og interesse i at gå sammen om at 
etablere og drive tværkommunale indsatsmiljøer 

14. holde fast i ønsket om, at anbragte unge over 18 år kan få SU, når de er i gang med en SU-
berettiget uddannelse 

15. arbejde på, at Lov om voksenansvar også kommer til at gælde for dagbehandlings- og 
aflastningsinstitutioner samt special- og heldagsskoler 

16. love hinanden, at næste gang en smart sælger af en quick-fix-hvor-svært-kan-det-være-model, 
der postulerer at kunne flytte udsatte børn og unge fra A til E på ingen tid, så klapper vi lige 
hesten, inden vi sætter i gang  

 
I forbindelse med valgkampen havde - udover de 16 punkter – også Regeringens forslag om en 
sundhedsreform, der omfattede en nedlæggelse af regionerne - vores opmærksomhed. 
I forslaget – selv om det ikke fyldte meget i forhold til organisering og finansiering af sygdoms- og 
sundshedsinstitutionerne – indgik en ide om, at de psykiatriske institutioner og de sikrede institutioner 
skulle overgå fra Lov om social service til Sundhedslovgivningen. 
 
For at styrke de kræfter, der kunne mobiliseres til at imødegå denne ændring, skulle vi opdyrke 
kontakter til Sundhedsudvalget, som vi i forvejen havde ganske beskedne relationer til (typisk med 
dobbeltudvalgsmedlemmer) 
Det var - og er - vores opfattelse at børn og unge med kriminel eller særligt truet adfærd og/eller 
psykiatriske udfordringer hører til i Lov om Social Service. Og ikke i Sundhedsloven 
Det blev til en række møder med Sundhedsordførere fra hele det politiske spektrum, heriblandt 
sundhedsudvalgets formand, Liselott Blixt fra DF. 
Et møde på LBs kontor på Christiansborg resulterede i, at vi sammen med områdechef i 
specialområdet og daglig leder på Grenen og Koglen, Lars Emil Andersen planlagde et dagsbesøg på 
den åbne, den delvist lukkede, den sikrede og den særligt sikrede institution på de 2 matrikler på 
Djursland. 
Sundhedsreformen blev som bekendt ikke til noget – denne gang. 
Næppe på grund af vores møder med Sundhedsordførerne. 
Men skulle forslaget dukke op igen, har vi argumentationen på plads ligesom vi kender flere relevante 
politikere og vil hurtigt kunne sætte i gang. 
 
Et andet tema er dukket her ovenpå valget og efter sommerferien 2019: 
På et møde med en direktør, afdelingschef og en konsulent i en statslig styrelse spurgte vi i forbindelse 
med drøftelser om en kommende rapport om vores område til, hvordan styrelsen skelnede mellem 
døgninstitutioner og opholdssteder. 
Svaret skabte ikke klarhed. 
Det vi kan sige lige nu er, at områdets bostedsdefinitioner trænger til en gennemgang/revurdering. 
Ligesom anbringelsesbegrebet ikke er endimensionelt, som det i højere grad har været en gang, så er 
anbringelsesstedernes typologi det heller ikke. 
Vi er pt sammen med gode samarbejdspartnere ved at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til sagen 
(UDDYBES såfremt vi har nyt i forbindelse den mundtlige beretning på årsmødet) 
-- 
Som vi har skrevet i et par klummer i løbet af året, så har vi set eksempler på, at mange kommunerne 
er i gang med at udmønte en række  besparelser. 
Jeg skrev for eksempel i oktoberklummen 2019 : 
”Der er - om ikke tradition for – så er det sket i historien, at nogle kommuner har benyttet perioden 
mellem to valg til at træffe upopulære beslutninger i håbet om, at vælgernes hukommelse er kort og 
hullet, så sammenhængen mellem valgløfter og ’omprioriteringer’ på valgdagen kan fremstå så uklar 
som muligt. 
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Lad det være sagt med det samme: Der er mange kommuner, der fagligt og økonomisk ansvarligt 
træffer gode beslutninger for deres udsatte borgere – herunder børn, unge og deres familier. Hvor man 
undersøger sagerne, inddrager børn og familier, prioriterer opgaverne efter en klar og kommunikeret 
strategi, lader de decentrale ledere lede, hvor tillid, dialog, ordentlighed og beslutsomhed er 
nøgleordene i opgaveløsningerne og i samarbejdsrelationerne. 
Uden at have statistisk belæg for det, er det vores klare indtryk, at jo mere fagligt, tænksomt og 
ordentligt det øverste ledelseslag (fra borgmester og kommunaldirektør til chefer i afdelingerne) i en 
kommune handler, desto bedre smitter anstændigheds- og kvalitetsaspektet af på medarbejderne i de 
borgernære indsatser. 
 
Men der er også kommuner, der - ofte med et korps af controllere allerforrest på eksekveringsbølgen  – 
får barberet takster, priser og vilkår så langt ned, at det dels går ud over fagligheden, dels fører 
nedsmeltninger af fagligt velfungerende miljøer med sig.” 
 
Vi kommer også i 2020 til at gøre, hvad vi kan for at undgå, at udsatte børn og unge bliver gjort til tal i 
et regneark. 
Vi afventer fortsat i spænding det papir, der skal præcisere og afgrænse børneundervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil og Social- og Indenrigsminister Astrid Krag resortområder. 
 
Grundlæggende ankerkender vi, at kommunerne skal løse komplekse opgaver. Og at det ikke er 
direkte motiverende for kommunale beslutningstagere, at gevinsterne ved kommunale investeringer i 
socialområdet typisk bonner ud på statsøkonimien - ovenikøbet på relativt langt sigt. 
Men vi må fastholde, at det er opgaver, som kommunerne er sat til at løse ud fra bogstav og intention i 
Lov om Social Service.. 
Vi bistår gerne KL og kommunerne med ideer til fagligt og menneskeligt bæredygtige modeller. 
Vi savner eksempelvis stadig de første tværkommunale/regionale driftsprojekter – gerne i samarbejde 
med selvejende aktører. 
I det kommende bestyrelsesår vil vi drøfte om og hvorledes vi kan sætte skub i samarbejdet. Og om 
muligt indtage en firstmower-posititon. 
Som område må vi samtidig vedvarende lede efter og støtte eftersøgningen og afprøvningen af nye 
løsninger og samarbejdsmodeller – uden at eksperimentere med udsatte børn og unge. 
 
UNDSKYLDNINGEN 
I såvel Godhavns som i FADD-regi har Mette Frederiksens undskyldning på det officielle Danmarks 
vegne til Godhavnsdrengene og en række andre tidligere anbragte børn og unge, ført en del 
sideopgaver med sig: 
Dels deltagelse i diverse arrangementer i forbindelse med selve undskyldningen – før, under og efter - 
men også afledte og indimellem tidskrævende opgaver med ekstern kommunikation, forældrearbejde, 
opmærksomhed på sociale medier, samtaler med interesserede journalister og i et par tilfælde 
”forebyggende bearbejdning af repræsentanter fra den skrivende og talende presse”!. 
Det gælder også for flere medlemsinstitutioner. 
Det er det, vi kalder for arbejde, og de store mediesager i forlængelse af undskyldningen har vi hidtil 
derfor været forskånede for – både på Godhavn og i FADD. Men vi forventer øget opmærksomhed, 
såfremt vi på et tidspunkt ser de første erstatningssager fremført. 
Vi skrev på Facebook 13/8 på dagen 
”I dag har Danmark officielt sagt undskyld til Godhavnsdrengene og andre tidligere anbragte børn og 
unge ved et arrangement på Marienborg for statens manglende tilsyn med de institutioner, hvor 
børnene har boet. 
Tak fordi den kom, den undskyldning 
Tak fordi den havde fokus på ansvar mere end på skyld 
Tak for en varm, rørende og respektfuld seance, der hverken blev patetisk eller konstrueret.” 
 
Bemærk venligst – som vi gjorde - 2 ting: 
At undskyldningen handler om ansvar. 
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At ansvaret angik det manglende tilsyn. 
Nok ikke helt tilfældigt, men klogt …  
 
2. ANBRINGELSES SITUATIONEN 
Som et eksempel på hvad et godt netværk kan, så har vi eksklusivt for FADD fået følgende helt nye 
anbringelsestal , pr. 30. juni 2019, som et sammenkog af tal fra Danmarks Statistik, leveret af Mette 
Lausten, VIVE, der skriver til os: 
”11.413 0-17-årige anbragt  
Seneste ikke-validerede tal fra Danmarks Statistik viser, at der ved udgangen af 2. kvartal 2019 er 
11.413 0-17-årige anbragt uden for hjemmet. Det svarer til 0,99 pct. af alle 0-17-årige i Danmark, altså 
så tæt på 1 pct. som man kan komme. 
Fordelingen på anbringelsessted i 2. kvartal 2019 er: 
 

Type Antal Procent 
Familiepleje 7.549 66,4 
Døgninstitution 2.039 17,9 
Socialpædagogisk opholdssted 1.461 12,8 
Kost/efterskole 133 1,2 
Selvstændig bolig 191 1,7 
NB: Denne fordeling er lavet uden at inkludere de 40 0-17-årige, der er registreret som anbragt 
men med uoplyst anbringelsessted. 

 
Udviklingen i fordelingen på anbringelsessted over tid, 1982-2019, ser derfor således ud: 

 
 
Stigningen i andelen af børn og unge, der er anbragt i familiepleje, er altså foregået med en langsommere 
udvikling de seneste år. 
Kilder: 
Statistikbankens tabeller FOLK1A, ANBAAR5, ANBKVT4 (afsluttet tabel) + egne gemte statistikker fra 
gamle tabeller i Statistikbanken, som ikke længere findes. 
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3. HØRINGSSVAR 
Vi har i år afleveret 5 høringssvar. To er på vej. 

1) 3/1 2019 Høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge  
2) 30/1 2019 Socialstyrelsens høring i regi af den nationale koordinationsstruktur. 
3) 17/3 2019 Høring over udkast til lov om ændring af lov om social service (Ophævelse af adgang 

til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling)  
4) 23/10 2019 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af 

formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og 
præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn) 

5) 29/10 2019 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest 
ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i 
frivillige sociale organisationer og foreninger 

6) 16/11 2019 Høring over vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge 
7) 25/11 2019 Høring af ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet 

4. MEDIERNE  
Vi ønsker stadig at have fokus på etik, faglighed og kvalitet (resultater).  
Derudover påtager vi os gerne rollen som drengen i Kejserens nye klæder. Vi siger det højt, som – 
nogle gange – ingen andre kan se …. 
Vi kalder det fortsat at virkelighedskorrigere. 
 
Mediemæssigt har vi to veje at gå ad: At påvirke offentligheden (beslutninger og opinion) og at skabe 
og vedligeholde medlemslegitimitet. 
Debatoplæg 2019 

1) 14/5 2019 ALTINGET: Om sociale investeringsfonde (Søren Skjødt sammen med Gitte 
Landors, Selveje Danmark) https://www.altinget.dk/social/artikel/debat-den-sociale-
investeringsfond-boer-ikke-satse-paa-herningmodellen-endnu 

 
2) 6/9 2019 DK-NYT  (Søren Skjødt) Gør Svend Brinkmann til formand for ny udsatte børn og 

ungekommission https://www.dknyt.dk/debat/9629 
 

3) 28/10 2019) Information: Pædagoguddannelsen er ikke god nok til at ruste fremtidens 
socialpædagoger Fælles debatindlæg (Knud Aarup, landsformand Bedre Psykiatri; Thorkild 
Olesen, formand Danske Handicaporganisationer; Sofus Rossing, divisionsdirektør DUOS; 
Søren Skjødt, formand Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge; Heidi 
Thamestrup, formand Landsforeningen Autisme; Anni Sørensen, landsformand 
Landsforeningen LEV; Michael Graatang, direktør Landsorganisationen for sociale tilbud; Jon 
Krog, branchedirektør, Selveje Danmark; Knud Kristensen, formand SIND; Bo Mollerup, 
direktør Socialt Lederforum; Benny Andersen, forbundsformand Socialpædagogerne) 
(https://www.information.dk/debat/2019/10/paedagoguddannelsen-god-nok-ruste-
fremtidens-socialpaedagoger 

 
  

Vores egen facebookside www.facebook.com/foreningenfadd er sammen med vores profil på 
Linkedin i stigende grad blevet vores medie for kommunikation og formidling af budskaber. 
Dels har vi ca 1700 følgere på Facebook (heriblandt mange af vores samarbejdspartnere), dels betyder 
jævnlige kampagner, at vi forventer at øge antallet til over 2000 i løbet af 2020 
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I særlig grad glædes vi over når vores medlemsinstitutioner bliver vidensproducenter og således i 
bogform systematisk og formidlet bidrager til at øge hovedstolen af viden på vores område. 
I år har vi (os bekendt) hørt om bogudgivelser fra: 
 

• Hvidborg og Porten, Døgninstitutioner gentænkt, af Mikala Frølich forstander, Hvidborg og 
Heidi Larsen, leder, Ungecenter Porten 

• Familiebo, Vejle Byg Bro af Jytte K. Jakobsen 
• BUC Vejle Fjord, Vejen frem  – en livsfortælling og en metode  
• Godhavn, Pædagogisk behandling af Henriette Lieblein Misser 

 
5. KONTAKTER OG NETVÆRK 
FADDs netværksarbejde har på interesseorganisationsniveau været præget af udvidelse af kontakter i 
Sundhedsudvalget. (se ovenfor) samt vedligeholdelse og uddybning af andre politiske kontakter. 
Derudover – som sædvanligt haft værdifulde uformelle møder med VIP samarbejdspartnere. 
Desuden har vi bistået flere kommuner i udviklingen af tilbud for udsatte børn og unge. 
 
Desuden har vi året budt på en udvidet kontakt til Pharmacon, der i samarbejde med Selskab for 
Patientsikkerhed og FADD, har konkretiseret  tidligere intentioner med at øge sikkerheden med 
medicinhåndtering i et modulopbygget kursusforløb målrettet FADDs medlemmer. 
Forløbet har været afprøvet på 3 af vores medlemsinstitutioner: 

• Stutgården 
• Hvidborg 
• Josephine Schneiders Ungdomsboliger 

Udbydes til alle FADDs medlemsinstitutioner i efteråret 2019 
 
POLITISKE MØDER 
Konkret har vi hen over året haft møder med flere politikere og embedsmænd. 
Vi har blandt mange andre haft møde med Børne- og Socialminister Mai Mercado, Indenrigs- og 
socialminister Astrid Krag, repræsentanter fra Socialudvalget, undervisningsudvalget samt 
Sundhedsudvalget. 
Vi benyttede valget som lejlighed  til at takke aktuelle medlemmer af Tinget – og ikke mindst de som vi 
skrev: ”embedsmænd, der får tingene til at hænge sammen - for de mere end 50 møder med ministre, 
partiledere, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, menige folketingsmedlemmer, kontorchefer og 
sekretariatsmedarbejdere, for studieture og selv-tak for de oplæg og ’gode råd’, vi har leveret i denne 
Folketingssamling. 
Vi har aldrig tvivlet på jeres engagement og har været glade for at få mulighed for at 
virkelighedskorrigere jer, når det har været nødvendigt.” 
 
Vi har som et led i en overordnet strategi haft særligt fokus på at mødes med enkeltpersoner- som 
supplement til grupper af politikere. 
 
ANDRE MØDER 
Som et helt afgørende aspekt i vores arbejde med løfte opgaven som interesseorganisation på udsatte 
børn og unge-område har vi også i det forløbne år deltaget i en række møder med andre aktører på 
vores område. Blandt de vigtige møder er de såvel sagsrettede som løst-&-fast-om-udsendelserne-
møder med styrelserne. 
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Vi har deltaget i møder eller med oplæg i: 

• De sociale tilsyn – ledere og afdelingsledere 
• Møder med enkeltpersoner fra de sociale tilsyn 
• Socialpædagogerne  
• Dans Socialrådgiverforening 
• Metodecenteret 
• Folkemøde-planlægningsmøder (Børnehjælpsdagen, Livsværk og Metodecenteret) 
• Børnesagens Fællesråd 
• Ombudsmanden 
• Selveje DK 
• Ankestyrelsen 
• Socialstyrelsen – kontoret for national koordination 
• Styrelsen for patientsikkerhed 
• Dansk Selskab for patientsikkerhed 
• Pharmakon 
• VIVE 
• VISO 
• Ombudsmanden 
• KL, Kommunernes Landsforening 
• Livsværk 
• Jysk Børneforsorg 
• FABU – forældre til anbragte børn og unge 
• Mentorbarn 
• LOS 
• DAV – de anbragte børns vilkår 
• Baglandet 
• Landsforeningen Autisme 
• NUBU – nationalt videnscenter for udsatte børn og unge 
• TopDanmark 
• Leder af ungdomskriminalitetsforsorgen i Kriminalforsorgen Mette Adamsen 
• Boulders – klatrecenter – ifm billetdonation til Julegaveregn 

 
Samt en række enkeltpersoner (politikere, forskere, embedsmænd ++) 
 
6. FOLKEMØDET 2019 
På 2019-folkemødet kunne vi arrangements- og ressourcemæssigt profitere af, at det var 4. gang vi var 
der, og at vi for 3. gang havde en stand. 
Årets arrangementssamarbejde var med Børnehjælpsdagen, Livsværk og Metodecenteret – alle vigtige 
samarbejdspartnere i vores faglige netværk gennem en årrække. 
Bortset fra et par enkelte bestyrelsesmedlemmer deltog hele FADDs bestyrelse og konsulent i 
Folkemødet og havde på skift i samarbejde med de øvrige aktører på plads J36, på Kæmpestranden 
’telttjeneste’ og dialog- og oplysningsopgaver. 
Som det fremgår af nedenstående havde 4 af vores medlemsinstitutioner takket ja til vores invitation 
til deltagelse med events på vores stand. 
Vi er meget glade for at kunne medvirke til at give medlemsinstitutioner denne mulighed for at 
profilere vores område med praksisnær viden, erfaringer og narrativer.  
Så en særlig tak til Hvidborg/Porten, BUC Vejle Fjord, Orøstrand og Bülowsvej - børn og familier 
  
 
 
 
 
 



 
FADD - BERETNING 14. november 2019 

10  

 
Egne arrangementer: 
1. Mad, mod og måltider – og anbragte børn og unge 
I den bedste af alle verdener: Hvordan ser det gode måltid ud? Og hvordan smager og dufter det? 
Deltagere: 

• Brian Glenn Pedersen, Hovedbestyrelsesmedlem i Kost- og ernæringsforbundet 
• Peter Rønn-Petersen program- og projektchef, Meyers Madhus 
• Karen Leth, mad- og måltidskonsulent, Kost- og ernæringsforbundet 
• David Adrian Pedersen, formand DAV, De anbragtes vilkår 
• Søren Skjødt, formand for FADD og forstander på Godhavn 
• Moderator Rasmus G. Kristensen, Harbinger Public Relations 

 
2. Udsatte børn og unge – nye typer – hvornår gør vi hvad?  
Hvornår er den nødvendige indsats rigtig for hvem – og hvornår kan indsatsen legitimeres fagligt? 
Deltagere: 

• Robin Vichery, projektchef, Copenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi 
• Maria Bruselius Jensen, adjunkt, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet 
• Heidi Thamestrup, Landsformand, Landsforeningen Autisme 
• Verne Pedersen, næstformand, Socialpædagogerne 
• Søren Skjødt, formand for FADD og forstander på Godhavn 
• Moderator: Inger Winther Johannsen, De anbragtes vilkår 

 
3. Kontinuitet og sammenhæng i indsatsen til udsatte børn: Hvordan kan vi blive bedre til at skabe 
kontinuitet og sammenhæng i udsatte børn og unges liv? (I samarbejde med Livsværk, 
Børnehjælpsdagen og Metodecenteret) 
Deltagere: 

• Ina Thorndahl, direktør i Børnehjælpsdagen 
• Ebbe Lorentzen, Generalsekretær, Livsværk 
• Simon Østergård Møller, leder, Metodecenteret 
• Hanne Dalsgård, næstformand FADD og forstander på Skovgården 
• Moderator: Rasmus G. Kristensen, Harbinger Public Relations 

 
Medlemsarrangementer 

• Døgninstitutioner gentænkt - Hvidborg/Porten 
• Når døgnanbringelse er vejen frem og skolen er i naturen - BUC Vejle Fjord 
• Anbringelser er ikke et quickfix – Orøstrand 
• Hvem ved hvad der virker - familien eller de professionelle? Bülowsvej - børn og familier 

 
Derudover deltog FADDs formand Søren Skjødt i en paneldiskussion: Inddragelse af tidligere anbragte 
som kilde til viden, arrangeret af DAV, De anbragtes Vilkår 
 
7. FØLGEGRUPPER 
Vi har deltaget i en række følgegrupper: 

• Deltagelse i: SFIs årgang ’95 undersøgelse, SS 
• Deltagelse i advisory board i projekt: Lær for livet, Egmontfonden, SS 
• Deltagelse i Socialstyrelsens følgegruppe: Håndbog i Resultatdokumentation og Evaluering, SS 
• Deltagelse i Socialstyrelsens følgegruppe: Bedre plejefamilier, HKP 

 
8. INTERNATIONALT SAMARBEJDE 
Et stille år i det internationale.  
Dog besøger vi sammen med SL og Metodecenteret gode samarbejdspartnere i Oslo december 2019 
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9. MEDLEMSAKTIVITETER 2018-2019 
I året har vi - udover sidste års årsmøde - afholdt følgende temadage/seminarer: 
28/11 2018  Inspirationsdag hos MEYERS madhus for køkkenledere på medlemsinstitutioner 
14-15/3 2019: Dagbehandlingsmesse, Nyborg Strand 
11-12/4 2019: Ungeseminar i Tornøes Hotel, Kerteminde 
6-7/5 2019:  Psykiatriseminar på Comwell, Middelfart 
12-13/9 2019:  Deltagelse på Familiedøgninstitutionernes døgnseminar på hotel Severin i Middelfart 
 
Vores medlemsrettede aktiviteter her derudover bestået af: 

§ Formandens månedlige klumme 
§ Hjemmeside opdateringer 
§ Facebook og Linkedin -opdateringer 
§ Haft møder med nye medlemmer og nye forstandere/ledere  
§ Deltagelse i jubilæer, afskeds og tiltrædelsesreceptioner 
§ Deltagelse i særlige begivenheder/arrangementer 

 
Derudover har vi afholdt 4 regionsmøder med oplæg fra Styrelsen for patientsikkerhed om sikker 
medicinhåndtering og fra Pharmakon om projekt Sikker medicinhåndtering (kursusforløb) : 
20/5 Region SYD på Egely 
22/5 Region Hovedstaden på Hvidborg 
27/5 Region MIDT/NORD på Holmstrupgård 
4/6   Region Sjælland  på Elvergården 
 
Bestyrelsen har i sæsonen afholdt 5 møder – heraf et seminar. 
 
MEDLEMMER 
111 medlemmer fordelt på:  
 

10 regionale 9 % 
61 kommunale 55 % 
29 selvejende 26 % 
3 Socialøkonomiske virksomheder 3 % 
8 Opholdssteder 7 % 

- 
30 medlemsinstitutioner er eller har skole 27 % 
9 har værksteder 8 % 
40 har psykolog(er) ansat 36 % 
33 har socialrådgiv(ere) ansat 30 % 

 
Arrangementer i 2019/2020  

• GRØNT MADMOD Inspirationsdag for køkkenledere på medlemsinstitutioner – i samarbejde 
med Meyers Madhus 11. og 26./11 i Århus og i KBH (begge udsolgt)  

• Ungeseminar: 16-17 april 2020 
• Temadag om specialundervisning (afventer dato) 
• Psykiatri-seminar (afventer dato) 
• Samt regionsmøder og persondataloven GDPR (afventer dato) 
• Folkemødet – 11-14 juni  
• Årsmøde: november 2020  
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10. JULEGAVREGN 
Med en igen-igen fantastisk slutspurt, som vores gode venner fra Julegaveregn ikke en gang selv havde 
forventet, lykkedes det dem at indsamle 1.000.000,- som anbragte børn og unge i DK og i Grønland fik 
glæde af med 500,- pr. barn. 
Vi ved det fordi de allerede har sagt det: Julegaveregn tager en tur mere i 2019 J  
AF HJERTET TAK 
 
11. FASTE REPRÆSENTATIONSOPGAVER 2018/2019 

• Bestyrelsesmedlem i Børnesagens Fællesråd, Frants Christensen, Hillerød Heldagsskole 
• Bestyrelsesmedlem i VISO, Søren Skjødt, Godhavn 
• Bestyrelsesmedlem Selveje Danmark, Søren Skjødt, Godhavn 
• Bestyrelsesmedlem i Special Skills, Henrik Kaustrup, FADD 

 
12. DET KOMMENDE ÅR (nov 2019 til nov 2020): 
Vi forventer i det kommende år at skulle arbejde med: 

• Evaluering lov om voksenansvar 
• Møder med Socialtilsyn – refleksioner over det gode socialtilsyn 
• Socialudvalgstur 
• Evaluering af pædagoguddannelsen,  
• De 16 punkter til FT,  
• GDPR – på regionsmødet 2020 i samarbejde med Ankestyrelsen 
• Opkvalificeringskurser vedr medicinhåndtering – udarbejdet af Pharmakon – i samarbejde med 

FADD og lokale apoteker 
• Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) (på årsmødet 2019 samt opfølgning) 
• Møde med Indenrigs- og socialminister Astrid Krag – december 2019 
• Møde med Børne og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (aftalt, ikke tidsfastlagt) 
• Folkemødet (med Børnehjælpsdagen, Livsværk, Grønlandske børn og FADD) 

 
Fakta boks 
Antal medlemsinstitutioner i FADD 111 (kontingentbetalende 
2018/2019) 
Antal debatindlæg 3 
Antal høringssvar: 6 
Antal klummer: 11  
Antal bestyrelsesmøder: 5 møder heraf 1 seminar 
Nye medlemmer: 6 -  Villa Magnolia, Egholt, Ehlershjemmet (1/12 
2019) SBU, region MIDT, CBF Olufsgade, Herning , Bøgen, Ålborg 
Udmeldte/lukkede:11  – Dalgården, (Lukket) Nordland (Lukket) 
Hylleholt (lukket) Hald Ege (del af indmeldte SBU) 
Jacob Michaelsens Minde, Villa Kokkedal, Solbakken Valby og 
Emdrup, Ungehuset Emdrup, Specialinstitution Skodsborg, 
Frederikshøj og Spanager (alle opsagt) 
 
  
 
 
 
 

BESTYRELSEN 2018-2019 
Formand Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde 
Næstformand, Hanne Dalsgård, Skovgården, Sneslev 
Kasserer Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal 
(udtræder 7/11 2019) 
Medlemmer: 
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg 
TinaMaria Larsen, Den sikrede institution Kompasset, Brønderslev 
(udtrådt pga andet arbejde) 
Marianne Beck-Hansen, Børne- og familiehusene, Holstebro  
Frants Christensen, Store Dyrehave Skole, Hillerød 
 
SUPPLEANTER 
Torben Norup, Struer skolehjem (indtrådt for TinaMaria Larsen) 
Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen (indtræder for 
Peter Rødbro Johannessen) 
SEKRETARIAT  
Konsulent Henrik Kaustrup 
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Bilag  
Postkort fra Folkemødet 

 
 
 
 

KÆRE FOLKETINGSPOLITIKERE, 

Forslag til FÆLLES - jer & os - arbejdspunkter for den næste folketingssamling

(Forslag til FÆLLES - jer & os - arbejdspunkter for den næste folketingssamling- fortsat)

#1

#2
5. udvikle alternativer til indsatstrappen – f ex til en flytbar rulletrappe, 

hvor rettidighed, fleksibilitet, smidighed, koordination, inddragelse, 

viden om overgangene i børn og unges liv og høj faglighed skal være 

omdrejningspunktet for indsatserne

6. skabe opmærksomhed på, at mindsteindgrebsprincippet ikke skal 

bruges, når mere indgribende foranstaltninger vil være bedre for 

barnet og dets familie

7. minde kommunerne om den fælles-forpligtelse det er, at vi undgår 

fejlene i B&U–sagerne

8. problematisere og arbejde for - ift vores område - at indskrænke den 

kommunale selvbestemmelsesret. Indsatserne for udsatte børn og 

unge er alt for forskellige fra kommune til kommune

1. udvikle løsninger, der kan stoppe stigningen i og reducere antallet af 

fattige børn i DK

2. stoppe/reducere antallet af sammenbrud i plejefamilier

3. gøre noget ved den kendsgerning, at andelen af børn, der har fået en 

diagnose som depression, angst, autisme og ADHD fra 

børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent. 

(fra 2010 til 2017)

4. skabe forståelse for vigtigheden af, at psykisk syge børn og unge kan 

slippe helt af med en diagnose, når den ikke er relevant længere 
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9. muliggøre at arbejde langsigtet – og at bruge pengene på udsatte 
børn og unge-området klogt, effektivt og tænkt som investering

10. finde samarbejdsmodeller med en statslig drift og finansiering af 
indsatserne til de mest udsatte børn og unge – i samarbejde med 
offentlige og selvejende aktører

11. udvikle form og indhold i en ordning, hvor alle anbragte børn og 
unge – når de bliver 18 år – automatisk får et efterværnsbevis, og at 
sidste anbringelsessted skal stå for efterværnet – med mindre 
væsentlige forhold – herunder hvis den unge foretrækker en anden 
model - taler imod.

12. hjælpe kommunerne med at undgå at nedlægge indsatser, der virker 
og som det tager lang tid at bygge op igen 

13. stimulere, udvikle … og siden vitaminisere kommuners lyst og 
interesse i at gå sammen om at etablere og drive tværkommunale 
indsatsmiljøer

14. holde fast i ønsket om, at anbragte unge over 18 år kan få SU, når de 
er i gang med en SU-berettiget uddannelse

15. arbejde på, at Lov om voksenansvar også kommer til at gælde for 
dagbehandlings- og aflastningsinstitutioner samt special- og 
heldagsskoler

16. love hinanden, at næste gang en smart sælger af en quick-fix-hvor-
svært-kan-det-være-model, der postulerer at kunne flytte udsatte 
børn og unge fra A til E på ingen tid, så klapper vi lige hesten, inden 
vi sætter i gang 

#4

#3
(Forslag til FÆLLES - jer & os - arbejdspunkter for den næste folketingssamling- fortsat)

(Forslag til FÆLLES - jer & os - arbejdspunkter for den næste folketingssamling- fortsat)
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